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Proteção de endpoints

Antivirus e Antispyware Elimina todos os tipos de ameaças, incluindo vírus, rootkits, worms e spywares.

Rastreamento opcional baseado em nuvem:

Criação de listas brancas de arquivos seguros segundo a base de dados de arquivos em nuvem, obtendo 
um resultado melhor na detecção e na rapidez do rastreamento.

Somente se envia a nuvem informação de arquivos  executáveis  e de arquivos comprimidos; o envio é 
realizado de forma anônima.

Controle de mídias removíveis Bloqueia o acesso ao sistema para os dispositivos não autorizados (unidades de CD, DVD e USB).
Permite criar regras para grupos de usuários com o objetivo de cumprir normas e políticas 
corporativas.

Proteção para múltiplas 
plataformas 

Detecta e elimina malware direcionado aos sistemas operacionais  Windows, Mac e Linux.

Usabilidade

ESET License Administrator Permite gerenciar todas as licenças de uma única console, através de um navegador Web. Poderá 
combinar, delegar e administrar todas as licenças de maneira centralizada em tempo real, mesmo se 
você não estiver utilizando o ESET Remote Administrator.

Baixo impacto no sistema Oferece proteção comprovada, deixando disponível mais recursos do sistema para os programas que 
os usuários finais executam com mais frequência. Pode ser implementado em máquinas antigas sem a 
necessidade de atualização, por que ajuda a prorrogando a vida útil do hardware.

Administração remota As soluções ESET Endpoint Solutions podem ser totalmente administradas através do ESET Remote 
Administrator.
Execute  a implantação, efetue tarefas, determine políticas, colete registros e obtenha notificações e 
informação geral da segurança da rede: tudo através de uma única console de administração 
baseada na Web.FAÇA MAIS com a ajuda de nossos 

especialistas. Suporte técnico em seu 
idioma.
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A multipremiada tecnologia ESET 
NOD32® fornece uma detecção superior 
para sua empresa.

Mantenha a segurança de seus 
dispositivos offline intacta e personalize 
o rastreamento  conforme for 
necessário . Controle tudo sem esforço 
com nossa ferramenta de administração 
remota, totalmente nova e fácil de 
utilizar.
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